
Ela era italiana e veio para o
Brasil na companhia do marido,
sem mal falar português. Mas a
arquiteta, que podia ter passado
a vida à sombra de Pietro Maria
Bardi, se tornou co-autora de um
Brasil sonhado por artistas e inte-
lectuais como Glauber Rocha,
Caetano Veloso, Darcy Ribeiro

e José Celso Martinez Corrêa.
Mas Lina Bo, nome de solteira da
arquiteta Lina Bo Bardi (autora do
projeto do Museu de Arte de São
Paulo, o Masp), esquadrinhou a
cultura brasileira com a velocidade
das máquinas futuristas, tendo sido
uma das mais enérgicas incentiva-
doras da valorização da arte popu-

lar, do Cinema Novo e da criação
nordestina.

Lina é tão sensivelmente parte
do desenho de um Brasil moderno
que três artistas estrangeiros con-
vidados para a 27a Bienal de São
Paulo (uma norueguesa, um peru-
ano e um venezuelano) tomaram
emprestadas imagens de projetos
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seus na confecção de trabalhos
que, de maneira distinta, versam
justamente sobre a matéria prima
do futuro, o sonho.

O projeto mais citado de todos
foi o primeiro inteiramente cons-
truído por Lina, a Casa de Vidro
(1951). Nela, a arquiteta viveu com
seu marido e uma imensa coleção
de objetos e registros que hoje
fazem parte do Instituto Lina Bo e
P.M. Bardi, criado pelo casal ainda
em vida, nos anos 1990.

Na Itália, Lina não construiu.
"Durante a guerra só se destruía",
dizia. Foi no Brasil que a arquite-
ta encontrou um campo fértil para
suas idéias. "Me senti num país
inimaginável, onde tudo era pos-

sível", disse, sobre a sua chegada
ao País. A Casa de Vidro, como
ficou conhecida pelos morado-
res da região, foi construída no
Jardim Morumbi, atual bairro do
Morumbi, em São Paulo. Assis
Chateaubriand queria criar ali uma
comunidade artística. Mesmo a
ambição do fundador do Museu

de Arte de São Paulo não se rea-
lizando, o local foi ponto obriga-
tório de parada para todos artistas
ou intelectuais que estivessem em
São Paulo. Max Bill, Calder, John
Cage e Glauber Rocha são alguns
dos nomes que passaram na casa
nos almoços e jantares preparados
pela arquiteta.
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A criação do instituto e o lança-
mento de uma série de publicações
nos anos 1990 marcaram o início
dos estudos sobre a obra da arqui-
teta. Um livro editado em 1996 e
dedicado exclusivamente à obra de
Lina é o ponto de partida do traba-
lho de Juan Araujo. O artista vene-
zuelano apresentou na Bienal uma
série de pinturas sobre imagens do
imóvel. Araujo tensiona em seus
trabalhos os limites entre o origi-
nal e a cópia. As imagens da resi-
dência de Lina, que reproduz por
meio da pintura, integram o livro
Casa de Vidro, editado pelo institu-
to.

Ao lado das pinturas da Casa de
Vidro estão as da casa El Cerrito,
em Caracas (Venezuela), proje-
tada por outro arquiteto italiano
Gio Ponti, em 1954. Aos 26 anos,
recém-formada pela Faculdade
de Arquitetura da Universidade
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Três pinturas do
venezuelano Juan Araújo:
tensão que opera no limite
entre criação e cópia

de Roma, Lina foi para Milão,
onde trabalhou como assistente
de Ponti, tendo dirigido a revista
Domus, de 1942 a 1943. Ponti lide-
rou o movimento pela valorização
do artesanato italiano, referência
fundamental na formação e atua-
ção profissional de Lina.

Mundo de Cristal, 2006, de
Ann Lislegaard, é uma anima-
ção em preto-e-branco projetada
em duas telas. A Casa de Vidro
é o cenário utilizado pela artis-
ta norueguesa. Inspirada pelo
romance O Mundo de Cristal, escri-
to há 40 anos pelo escritor bri-
tânico J. G. Ballard, Lislegaard
transforma o espaço por meio da
utilização de luz e sombra. A luz
que vem do lado de fora da casa

projeta com sombras a estrutura
das janelas no lado de dentro.

O olhar de dentro para fora
marca o trabalho do peruano
Armando Andrade Tudela. Durante
os quatro meses que ficou em São
Paulo dentro do projeto de residên-
cias da Bienal, o artista manteve
contato com ícones da arquitetura
moderna brasileira.

"Existe uma espécie de história
secreta da modernidade brasileira
mais interessante do que a história
oficial que inclui Oscar Niemeyer,
um arquiteto mais problemático",
diz Tudela. O resultado é o tra-
balho 10 Imagens da Casa de Vidro
(2006) feito a partir de imagens da
residência de Lina.

Os slides projetados na parede
trazem imagens em que o foco está
do lado de fora da casa, na paisa-
gem que vemos através das gran-
des janelas. "Portanto, nunca nada
fica em foco. Então o que acontece
é que todos os limites entre inte-
rior e exterior ficam borrados. É a
luz que borra absolutamente todos
os limites dos espaços e dos obje-
tos", explica o artista. "O local e a
maneira como esse espaço se rela-
ciona com o que está do lado de
fora sofrem uma alteração. É algo
como um pequeno curto-circuito
de luz. Quando não se tem defi-
nido o que se está olhando, não
importa o que está fora e o que
está dentro porque a luz destrói
qualquer tipo de objeto, de pers-
pectiva", completa.

Os objetos que não conse-
guimos definir, os que são pelas
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imagens do trabalho de Tudela são
os cacarecos, os objetos de arte
popular que Lina mantinha espa-
lhados pela casa. Ex-votos, bone-
cas, bichinhos, vaqueiros à cavalo,
caboclos e utensílios domésticos
como lamparinas, castiçais, pilão
de mão e bules dividiam o mesmo
lugar com pinturas, esculturas e
livros clássicos. Não por acaso,
a arte popular é uma chave para
entender a obra de Lina. Talvez o
seu olhar sobre o popular tenha
sido a maior e melhor contribui-
ção que ela deixou, extrapolando
as paredes da sua casa e indo parar
em seus projetos, textos e idéias.

Casa era a materialização
do sonho moderno

A valorização da cultura popu-
lar convivia com um pensamento
moderno. Além de projetar móveis
para a sua residência, Lina inven-
tou sistemas que supriam necessi-
dades da casa, instalada num local
de incipiente desenvolvimento na
área de urbanização e saneamento
da região onde foi construída. Em
1951, não existia na região coleta de

lixo, água encanada e luz elétrica.
Lina não só construiu a casa como
também a infra-estrutura. Na área
de serviço do imóvel é possível
encontrar um triturador de alimen-
tos, um incinerador de lixo, um
poço artesiano e lampiões. Toda a
parte de fiação e encanamento está
localizada na área externa, uma
solução que Lina achava interes-
sante e, depois, aplicou em outros
projetos.

As idéias que levaram
à construção se perderam

"Era uma casa muito avançada
para a época não só em termos
de construção, mas nos detalhes",
diz o arquiteto Marcelo Ferraz,
que trabalhou e conviveu com
Lina nos seus últimos 15 anos de
vida. Era a casa do futuro, mas de
um futuro que acabou não se con-
cretizando. "O ideal que levou à
construção da casa se desfez, com
a lentidão da concretização da
modernidade", reflete Marcelo,
lembrando que Lina, apesar de
gostar muito do imóvel, afirmava
que ele estava todo errado, que, se

BIEN'ART Dezembro 2006



fosse construir de novo, provavel-
mente ele seria de palha.

O livro de Olívia de Oliveira,
Lina Bo Bardi — Sutis Substâncias da
Arquitetura, lança o foco não só
sobre a Casa de Vidro, mas sobre
outros projetos desenvolvidos por
Lina ao longo de sua carreira. Para
a autora da obra, a arquitetura de
Lina é um mosaico, "um único e
maravilhoso nó". A autora convida
o leitor a desatar o nó ao longo das
400 páginas da obra, com a ajuda
de quase 700 imagens, entre fotos,
desenhos e projetos.

Uma arquitetura que
vai além dos materiais

"Meu objetivo é compreender a
produção de Lina a partir de aspec-
tos e detalhes aparentemente mar-
ginais. Ela escreveu que a arquitetu-
ra, para além dos materiais, estaria
coroada de substâncias mais sutis,
buscando referências em práticas
e tradições populares", explica a
autora, arquiteta que vive e trabalha
em Lausanne (Suíça) desde 1998.
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Olívia diz que se passaram seis
anos depois da construção da Casa
de Vidro, para a arquiteta começar a
executar sua primeira obra de gran-
de envergadura, o Museu de Arte
de São Paulo, hoje um dos pontos
de referência da cidade. Localizado
em um endereço privilegiado, a
Avenida Paulista, o prédio é famo-
so pelo impressionante vão de 78
metros de comprimento.

O "vão livre do Masp", como
é conhecido, foi desenhado para
ser o que é até os dias de hoje: um
lugar de encontro, espaço aberto
para manifestações coletivas de
diversos tipos, um aspecto impor-
tante e recorrente no trabalho de
Lina Bo Bardi. Do local, é possível
ver o bairro do Bexiga e a Praça
14 BIS. Freqüentemente o espaço
é utilizado para concertos, espe-
táculos, concentrações políticas,
performances, exposições de arte,
feira de antigüidade.

A ida de Lina para Salvador, na
Bahia, em 1959, foi fundamental
para sua aproximação com a cul-

tura e as tradições populares do
Nordeste. Além de projetar e dirigir
o Museu de Arte Moderna da Bahia,
foi responsável pela restauração do
Solar do Unhão, depois transfor-
mado em Museu de Arte Popular,
inaugurado em 1963 com a exposi-
ção Civilização do Nordeste.

Na Bahia, Lina se identificou
com um grupo de pessoas liga-
das às artes, ao teatro e ao cine-
ma. Trabalhou com personalida-
des como o diretor teatral Martim
Gonçalves, o escultor Mario Cravo
Jr. e o compositor Koellheuter, além
de influenciar toda uma geração de
jovens artistas baianos, entre eles
Glauber Rocha e Caetano Veloso.

Mas foi em 1977 que, segun-
do Olívia, Lina realizou sua obra
mais importante: o Sesc Pompéia
(SP), um centro comunitário de
lazer destinado ao povo. "O Sesc
Pompéia é talvez sua obra cons-
truída mais potente, pois nele
Lina resume todo o seu pensa-
mento e experiência de vida",
explica a autora. As experiências
de Lina com o universo da cultu-
ra popular ampliaram sua possi-
bilidade de atuação no campo da
arquitetura. A referência popular
está nas idéias, no pensamento
dos espaços e na utilização dos
materiais.

Interesses variados
marcaram sua carreira

Extrapolando, e muito, os limi-
tes da arquitetura, Lina também
se interessava por vários tipos de
atividade. Ela se dedicou ao design
de móveis, objetos, jóias, figuri-
nos e cenários para cinema e tea-
tro, agenciamento de interiores, a
exposições, à museologia e vitri-
nes, à teoria e à crítica, ao ensino,
ao paisagismo e às artes plásticas.

"Lina Bo Bardi é um grito, um
soco no estômago, uma terapia
intensiva contra um estado de coi-
sas que precisa ser transformado.
Um estado de coisas, não só refe-
rente ao panorama arquitetônico,
mas também histórico, social, eco-
nômico e político", resume a escri-
tora Olívia. •
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